
 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO MUNICIPAL DE MOBILIDADE 

(COMOB) REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2021. 

No dia 14 (quatorze) de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 16 (dezesseis) horas, 

de forma online pelo link meet.google.com/arx-ibni-wyw, realizou-se a segunda reunião 

ordinária do Conselho Municipal de Mobilidade – Comob, que contou com a presença dos 

seguintes conselheiros: JOSÉ VICENTE CAIXETA FILHO, presidente do COMOB, VITOR PIRES 

VENCOVSKY, titular da Semuttran, CLÁUDIA DE LIMA NOGUEIRA, titular da Sedema, LÍDIA ISABEL 

MARIA D’ ARCE MARTINS e MARIA BEATRIZ S. D. SOUZA, titular e suplente, respectivamente, do 

IPPLAP, FÁBIO TERUO YUASSA, titular da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba 

(AEAP) e EVANDRO ZULINI, representante do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas 

de Piracicaba e Região  (Sindetrap). HELOISA HELENA SALLES SANCHES confirmou presença, mas, 

por problemas técnicos, não conseguiu entrar no ambiente virtual. O presidente do COMOB 

abriu a reunião, agradeceu a presença de todos e solicitou ao VITOR PIRES VENCOVSKY que 

realizasse uma apresentação sobre os principais assuntos relacionados ao COMOB e Semuttran. 

Foram destacados os seguintes assuntos na apresentação: (1) os resultados positivos da 

Pesquisa CicloVidas, que recebeu mais de 3 mil contribuições; (2) o projeto da Semuttran 

Direção Certa, que visa a revitalização da sinalização horizontal e vertical das avenidas da cidade; 

(3) o Plano de Mobilidade, cujo desenvolvimento está em andamento; (4)  as diversas ações 

realizadas pela Semuttran no Maio Amarelo, campanha mundial que visa conscientizar os 

motoristas quanto à segurança no trânsito; (5) a participação da Semuttran no Fórum de 

Trânsito, evento realizado na Câmara de Vereadores que contou com a participação de 

representantes da sociedade civil instituições setoriais para tratar da segurança no trânsito; (6) 

o início em maio da Campanha Poluição Sonora, que reúne uma série de ações da Semuttran na 

cidade para conscientizar a população quanto à poluição sonora no trânsito; (7) a situação do 

transporte coletivo de Piracicaba, que está em contrato emergencial; (8) detalhes da Nova 

Semuttran, principalmente sobre os aplicativos BUS2 e Conte para a Semuttran, que visam obter 

sugestões e reclamações dos usuários do transporte coletivo; (9) Projeto Pavimento Longa Vida, 

que visa desenvolver novos materiais para uso em pavimento das vias e (10) Estacionamento 

Verde, que visa criar estacionamentos com piso permeável. JOSÉ VICENTE CAIXETA FILHO 

destacou que o Projeto Direção Certa já contemplou a revitalização das avenidas Cristóvão 

Colombo, Vollet Sachs e Laranjal Paulista, esta ainda em andamento. Comentou sobre a previsão 

de testes com o pavimento longa vida., mais permeável. Em seguida, abriu a palavra aos 

conselheiros para que fizessem suas considerações. MARIA BEATRIZ S. D. SOUZA comentou 

sobre o andamento da Proposta de Decreto Municipal que Regulamenta a Subseção II - Do 

Passeio Público, da Seção XI - Do Fechamento e das Calçadas Públicas, da Lei Complementar nº 

421/2020, que poderá, inclusive, fazer parte do Plano de Mobilidade. FÁBIO TERUO YUASSA 

comentou sobre os diferentes materiais que podem ser utilizados no pavimento das vias e áreas 

de estacionamento. Vai levantar os tipos de materiais disponíveis. EVANDRO ZULINI comentou 

sobre a dificuldade dos caminhões atravessarem a cidade, pois o anel viário ainda não 

contempla todas as entradas da cidade. CLÁUDIA DE LIMA NOGUEIRA comentou sobre a 

importância dos aplicativos BUS2 e Conte para a Semuttran. Destacou a importância da cidade 

adotar as calçadas verdes e a necessidade de colocar em pauta a sustentabilidade. LÍDIA ISABEL 

MARIA D’ ARCE MARTINS também tratou da importância da calçada verde. Comentou sobre o 

desafio de implantar os pisos drenantes, pois é comum na construção civil instalar intertravados 

com a base impermeabilizada, fazendo com que o piso perca a função. VITOR PIRES VENCOVSKY 



 

comentou alguns resultados da Pesquisa Ciclovias, como a lista de avenidas elencadas como 

prioritárias e a matriz OD, cujas viagens são realizadas em grande parte dentro dos bairros e não 

entre bairros. Destacou que todas as informações do Comob estão no site 

http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/comob/, buscando a transparência do conselho frente à 

população. A próxima reunião está agendada para o dia 13/09, segunda-feira, às 16h, de forma 

virtual. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente do COMOB deu por encerrada a reunião 

às 17 horas e eu, VITOR PIRES VENCOVSKY, secretariei e redigi a presente Ata que, após lida e 

aprovada, segue assinada pelos presentes, sendo que sua íntegra se encontra gravada e 

disponível para todos os interessados no site do COMOB sob título de 2a-ata-da-reuniao-

ordinaria-do-comob-2021.pdf. 
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